VACATURES (JUNIOR)TOEZICHTHOUDER (M/V)
Ca 15 tot 20 uur per week gedurende het zwemseizoen, flexibel inzetbaar
Stichting Zwembad Onder Ons De Krim beheert een prachtig openluchtbad.
Voor het komende seizoen zijn we op zoek enthousiaste toezichthouders om ons team te versterken.
We hebben meerdere vacatures in het zwemseizoen (half april tot half september).
Wat ga je dan doen als toezichthouder?
• Je houdt toezicht bij het zwembad.
• Als het nodig is ondersteun je de zweminstructeurs tijdens het geven van zwemlessen.
• Je ondersteunt ons activiteitenteam.
• Je helpt het bad schoon en netjes te houden.
• Indien nodig, help je mee met kassa en kiosk werkzaamheden.
Lijkt jou dit leuk? Dan vragen we van jou het volgende:
• Een diploma reddend zwemmen. Heb je dit niet dan kunnen we jou dit aanbieden.
• Een EHBO of een BHV diploma. Mocht je deze niet hebben, dan kunnen we jou ook dit
aanbieden.
• Een aanpakkers mentaliteit. En uiteraard vind je het leuk om in een team van collega’s en
vrijwilligers samen te werken om onze bezoekers een leuke tijd te geven.
Wat kunnen we jou daar voor bieden?
Een mooie, afwisselende baan in een prachtige werkomgeving. Een mooi salaris op basis van
opleiding, leeftijd en ervaring onder de voorwaarden en CAO van STK Drenthe. En in het weekend
een onregelmatigheidstoeslag.
De minimale leeftijd is ca 17 jaar, maar we hanteren geen maximale leeftijd. Fitheid en
betrokkenheid bij het zwembad hebben de voorkeur boven leeftijd.
Spreekt bovenstaande functie jou aan? Twijfel dan niet en solliciteer! Stuur jouw motivatie en C.V.
naar info@zwembaddekrim.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Johan Reefman, secretaris
van de Stichting. Telefoon: 0524-572648 (tussen 18 en 20 uur)
Wij werken met vrijwilligers in groenonderhoud, klein onderhoud, kassa, schoonmaak en activiteiten.
Samen met het personeel, de vrijwilligers en de bestuursleden vormen we het ‘team zwembad
Onder Ons’.
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